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LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z 
PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW 

WYBORU 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych na obszarze objętym 
LSR realizowanych przez inne podmioty niż LGD. 
a) Podejmowanie działalności gospodarczej  
b) Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
c) Rozwijanie działalności gospodarczej 

 
Zostaną zastosowane jednakowe kryteria:  
 

Lp. 
Nazwa Kryterium oceny, wyjaśnienie tego kryte-

rium oraz skala punktowa 
Waga 

kryterium 

Rodzaj dokumentu 
potwierdzającego 
spełnienie  kryte-

rium 

1.  

Operacja dotyczy działalności gospodarczej z wykorzysta-
niem lokalnych zasobów(w tym zasoby krajoznawczo-
przyrodnicze, historyczne, rzeczowe, surowcowe, z wyłącze-
niem zasobów ludzkich i aktywów pieniężnych) 
(W analizie SWOT zwrócono uwagę na niski stopień wyko-
rzystania lokalnych zasobów obszaru.) 
 
6 pkt – bezpośredni związek operacji z lokalnymi zasobami 
3 pkt – pośredni związek operacji z lokalnymi zasobami 
0 pkt –  brak związku operacji z  lokalnymi zasobami 

2 

Informacja sporządzo-
na przez wnioskodaw-
cę na zał. dodatkowym 

 

2. 

Realizacja operacji spowoduje utworzenie miejsc pracy w 
przeliczeniu na pełen etat średniorocznie 
Preferowane projekty generujące jak najwięcej nowych 
miejsc pracy. Dodatkowe punkty mogą uzyskać w tym kryte-
rium tzw. samozatrudnieni jeśli utworzą w ramach działalno-
ści gospodarczej objętej wnioskiem dodatkowe miej-
sce/miejsca pracy dla innej osoby/osóbpoza wymaganym w 
programie minimum: 
 
9 pkt – 3 miejsca pracy 
6 pkt – 2 miejsca pracy 
3 pkt – 1 miejsce pracy 
0 pkt – 0 miejsc pracy 

2 
Informacje z bizne-

splanu (załącznika do 
wniosku) 

3 

Czy wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej lub 
tworzy miejsce pracy dla w/w grupy (bezrobotni, osoby po-
wyżej 50 roku życia, osoby poniżej 35roku życia oraz kobie-
ty)  
(W analizie SWOT wskazano na wysoki stopień bezrobocia 
oraz niewystarczającą ilość miejsc pracy dla osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym) 
 
3 pkt – tak 
0 pkt – nie  

2 
Informacja sporządzo-
na przez wnioskodaw-
cę na zał. dodatkowym 

4 

Operacja ma charakter innowacyjny: 
(Preferowane będą operacje wprowadzające ciekawe, nowa-
torskie usługi, produkty, modele organizacji nie stosowane 
na skalę danego obszaru)  
 

3 
Informacja sporządzo-
na przez wnioskodaw-
cę na zał. dodatkowym 



9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obsza-
rze LGD 
6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obsza-
rze Gminy 
3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obsza-
rze miejscowości 
0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech innowacyjności 

5 

Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska 
i klimatu 
(Preferowane projektu uwzględniające rozwiązania sprzyja-
jące ochronie środowiska lub klimatu. Bezpośredni związek 
musi zostać ujęty w biznesplanie  np.: instalacja solarów, 
pomp ciepła, oczyszczalni itp. Pośredni to np.:  wykorzysty-
wanie materiałów ekologicznych, energooszczędnych itp.) 
 
6 pkt – zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie Śro-
dowiska i klimatu bezpośrednio, które przyjęto w ramach 
realizacji/ kosztów projektu 
3 pkt – zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie Śro-
dowiska  i klimatu pośrednio,które przyjęto w ramach reali-
zacji/ kosztów projektu 
0 pkt –  obojętny wpływ na środowisko i klimat 

3 

Informacja sporządzo-
na przez wnioskodaw-
cę na zał. dodatkowym 

 

6 

Udział wkładu własnego w realizację operacji  
(Preferowane będą projekty zapewniające wyższy niż mini-
malny poziom wkładu własnego wnioskodawcy. Z punktu 
widzenia LSR większy wkład własny oznacza większą ilość 
środków i większą ilość punktów do zrealizowania) 
 
9 pkt –  jest większy o 30 % od wymaganego 
6 pkt –  jest większy o 20 % od wymaganego 
3 pkt –  jest większy o 10 % od wymaganego 
0 pkt – jest równy wymaganiom  
 

1 

Kalkulacja dotacji w 
dokumentacji wniosku 

o finansowanie 
operacji 

 

7 

Wniosek jest kompletny, Biznesplan jest racjonalny i realny,  
(Opisu projektu, przemyślany i przekonujący plan działań, 
wykonalność projektu, realne i mierzalne produkty, rezul-
taty i spodziewane efekty projektu. Projekt powinien po-
siadać wszystkie załączniki, pozwolenia itp.Preferowane 
będą projekty, których strategia marketingowa będzie zawie-
rała pełną analizę takich aspektów jak wielkość i specyfikę 
rynku,docelowych odbiorców,klientów strategicz-
nych,politykę cenową,rynek docelowy,konkurencję,udział w 
rynku,prognozowaną wielkość sprzedaży, a ich charaktery-
styka pozwoli przedsiębiorcy określić udział jego firmy na 
rynku oraz wyznaczyć jego pozycję w warunkach konkuren-
cji, będzie optymalna i realna do realizacji). 
3 pkt – tak 
0 pkt – nie  

1 
 

Informacja z przedło-
żonego biznesplanu 

8 
Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szko-
leniu w ramach danego naboru 
(Preferowane będą projekty złożone przez beneficjentów 

1 
Informacje z kart do-

radztwa stacjonarnego,  
lista obecności szkole-



którzy, co najmniej raz korzystali z doradztwa w biurze i/lub 
uczestniczyli w szkoleniu w ramach danego naboru, w czasie  
określonym w ogłoszeniu) 
 
3 pkt – tak 
0 pkt – nie 

niowa 

9 

Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej 
przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców 
(Preferowane będą projekty realizowane w miejscowości 
zamieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców) 
 
3 pkt – tak 
0 pkt – nie 

2 Informacja z wniosku 

10 

Beneficjent operacji 
(Inkubator przetwórstwa lokalnego nie jest nastawiony na 
generowanie zysków, ma służyć mieszkańcom, KGW, NGO, 
itp. Zastosowane kryterium ma umożliwić realizację zadania 
przez organizacje pozarządowe – LSR analiza SWOT  wnio-
ski. 
 
3 pkt – NGO 
0 pkt – Pozostali beneficjenci   

3 

Kryterium dodane: 
Kryterium dotyczy 
tylko naboru na 
Tworzenie inkubato-
rów przetwórstwa 
lokalnego 

 

Przedsiębiorcy:Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 51 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera 
się 
w przedziale<0,00 – 6,00>, przy czym aby otrzymać dofinansowaniewnioskodawca musi uzyskać ocenę 
min. 2,47. Warunek ustalono, zakładając że w ramach najważniejszych kryteriów (o wadze 3 lub 2) przy-
znano 3 pkt (minimalna ocena większa od 0): 

- kryt. 1 - 3, 
- kryt. 2 - 3, 
- kryt. 3 - 3, 
- kryt. 4 - 3, 
- kryt. 5 - 3, 
- kryt. 9 - 3, 

W sytuacji gdy pozostałym kryteriom odpowiada ocena minimalna (łącznie z 0), x = 2,47 
Inkubator:Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 54 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się 
w przedziale <0,00 – 5,55>, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę 
min. 3,00. Warunek ustalono, zakładając że w ramach najważniejszych kryteriów (o wadze 3 lub 2) przy-
znano 3 pkt (minimalna ocena większa od 0): 

- kryt. 1 - 3, 
- kryt. 2 - 3, 
- kryt. 3 - 3, 
- kryt. 4 - 3, 
- kryt. 5 - 3, 
- kryt. 9 - 3, 
- kryt. 10 - 3  

W sytuacji gdy pozostałym kryteriom odpowiada ocena minimalna (łącznie z 0), x = 3,00 
 
Ważne: 
Powyższe kalkulacje zastosowano wyłącznie do ustalenia progu minimalnego, który musi zostać osiągnię-
ty, aby operacja została wybrana do dofinansowania. 
Osiągnięcie minimalnej, różnej od 0 liczby punktów dla najważniejszych kryteriów nie jest wymogiem. 
 



2. Lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji z zakresu działań inwestycyjnych na 
obszarze objętym LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD. 

a) Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
b) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  
Zostaną zastosowane jednakowe kryteria: 

Lp. 
Nazwa Kryterium oceny, wyjaśnienie tego kryterium 

oraz skala punktowa 
Waga 

kryterium 

Rodzaj dokumen-
tu potwierdzają-
cego spełnienie  

kryterium 

1 

Innowacyjność może polegać na: 
•             wdrożeniu nowatorskiego (nieistniejącego dotąd na 
rynku) pomysłu,  
•             wprowadzeniu rozwiązania z zastosowaniem techno-
logicznie nowych lub istotnie ulepszonych metod renowacji, w 
tym również metod proekologicznych, z zakresu technologii 
czy budownictwa  (wynika z opisu projektu inwestycji) 
 
9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze 
LGD 
6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze 
Gminy 
3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na obszarze 
miejscowości 
0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech innowacyjności 

3 

Opis z projektu / 
Informacja sporzą-
dzona przez wnio-
skodawcę na zał. 
dodatkowym 

 

2 

Operacje przyczyniające się do wykorzystania niżej 
wymienionych obszarów otrzymują po 3 pkt. za każdy: 
- walory przyrodniczo-krajobrazowe (tworzy zespół 
elementów przyrodniczo-krajobrazowych będących 
przedmiotem zainteresowania turysty) 
- dziedzictwo historyczno-kulturowe(obiekty o znaczeniu 
historycznym, kulturowym z obszaru LSR) 
- aktywność społeczna i gospodarność(pobudzająca aktyw-
ność społeczną oraz projekty angażujące mieszkańców 
uwzględniające praktyczne i ekonomiczne rozwiązania) 
(W analizie SWOT zwrócono uwagę ma niski stopień wyko-
rzystania walorów turystycznych, przyrodniczych 
i kulturowych) 
 
9 pkt– operacja przyczyni się do wykorzystania trzech z 
powyższych obszarów, 
6 pkt– operacja przyczyni się do wykorzystania dwóch z 
powyższych obszarów, 
3 pkt– operacja przyczyni się do wykorzystania jednego z 
powyższych obszarów, 
0 pkt– operacja nie przyczynia się do wykorzystania żadnego 
z powyższych obszarów, 
 

2 

Opis z projektu / 
Informacja sporzą-
dzona przez wnio-
skodawcę na zał. 
dodatkowym 

 

3 
Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców  
(W analizie SWOT wskazano na potrzebę pobudzenia  aktyw-
ności  mieszkańców w obszarze wsparcia, na którym realizo-

2 

Opis z projektu / 
Informacja sporzą-
dzona przez wnio-
skodawcę na zał. 



wany będzie projekt) 
 
6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR 
3 pkt – mieszkańcy Gminy 
0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości 

dodatkowym 

 

4 

Beneficjent operacji 
(Gminy i inne podmiotu sektora publicznego posiadają zarów-
no środki jak i doświadczenie w realizacji projektów realizo-
wanych z udziałem środków pozabudżetowych. Zastosowanie 
kryterium ma za zadanie zachęcić, ale przede wszystkim 
umożliwić realizację innym beneficjentom, np. organizacjom 
pozarządowym – co jest postulowane we wnioskach płyną-
cych z analizy SWOT)  
 
3 pkt – Pozostali beneficjenci   
0 pkt – Gmina lub instytucja sektora publicznego 

 

1 

Opis z projektu / 
Informacja sporzą-
dzona przez wnio-
skodawcę na zał. 
dodatkowym 

 

5 

Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu 
(Opisu projektu, przemyślany i przekonujący plan działań, 
wykonalność projektu, realne i mierzalne produkty, rezulta-
ty i spodziewane efekty projektu. Projekt powinien posiadać 
wszystkie załączniki, pozwolenia itp.) 
 
3 pkt – tak 
0 pkt – nie 

1 

Opis z projektu / 
Informacja sporzą-
dzona przez wnio-
skodawcę na zał. 
dodatkowym 

 

6 

Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia aktywności 
społecznej i wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania.  
(Preferowane projekty aktywizujące lokalną społeczność 
oraz integrującą mieszkańców – integracja między społecz-
na. Ważny będzie opis sposobu użytkowania powstałej in-
frastruktury/obiektu tj. zaplanowane wydarzenia, imprezy 
zwłaszcza z udziałem lokalnych organizacji pozarządo-
wych, grup społecznych, grup inicjatywnych itp.) 
 
3 pkt – tak 
0 pkt – nie 

2 

Opis z projektu / 
Informacja sporzą-
dzona przez wnio-
skodawcę na zał. 
dodatkowym 

 

7 

Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkole-
niu w ramach danego naboru 
(Preferowane będą projekty złożone przez beneficjentów któ-
rzy, co najmniej raz korzystali z doradztwa w biurze i/lub 
uczestniczyli w szkoleniu w ramach danego naboru, w czasie  
określonym w ogłoszeniu) 
 
3 pkt – tak 
0 pkt – nie 

1 

Informacje z kart 
doradztwa stacjonar-
nego, mailowej kore-

spondencji, lista 
obecności szkole-

niowa 

8 

Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkałej 
przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców 
(Preferowane będą projekty realizowane w miejscowości za-
mieszkałej przez nie więcej niż 5 000 mieszkańców) 
 
3 pkt – tak 

2 

Opis z projektu / 
Informacja sporzą-
dzona przez wnio-
skodawcę na zał. 
dodatkowym 

 



0 pkt – nie 
Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 39 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedzia-
le<0,00 – 5,57>, przy czym aby otrzymać dofinansowaniewnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,36 
Warunek ustalono, zakładając że w ramach najważniejszych kryteriów (o wadze 3 lub 2) przyznano 3 pkt 
(minimalna ocena większa od 0): 

- kryt. 1 – 3 pkt, 
- kryt. 2 – 3 pkt, 
- kryt. 3 – 3 pkt, 
- kryt. 6 – 3 pkt, 
- kryt. 8 – 3 pkt, 

W sytuacji gdy pozostałym kryteriom odpowiada ocena minimalna (łącznie z 0), x = 2,36 
Ważne: 
Powyższe kalkulacje zastosowano wyłącznie do ustalenia progu minimalnego, który musi zostać osiągnię-
ty, aby operacja została wybrana do dofinansowania.  

Osiągnięcie minimalnej, różnej od 0 liczby punktów dla najważniejszych kryteriów nie jest wymogiem. 

3. Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD. 

Lp. Określenie i wyjaśnienie kryterium oraz skala punktowa Waga 

Rodzaj dokumen-
tu potwierdzają-
cego spełnienie  

kryterium 
1 Zachowanie lokalnych zasobów. 

(Preferuje się operacje wykorzystujące lokalną historię, tradycję, kul-
turę, walory lokalnego środowiska, lokalną infrastrukturę turystyczną, 
lokalne produkty i usługi) 
 
5 pkt – operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów 
0 pkt – operacja nie zakłada wykorzystania lokalnych zasobów  
 

2 

Opis z projektu / 
Informacja sporzą-
dzona przez wnio-
skodawcę na zał. 
dodatkowym 
 

2 Obszar realizacji operacji. 
(Oceniany jest zasięg oddziaływania operacji oraz dostępność jej efek-
tów. Preferowane są te operacje, które swoim zasięgiem obejmują jak 
największy obszar LSR) 
 
0 pkt – obszar realizacji operacji dotyczy jednej miejscowości  
5 pkt – obszar realizacji operacji dotyczy jednej gminy  
10 pkt –obszar realizacji operacji dotyczy całego obszaru LGD 

2 

Opis z projektu / 
Informacja sporzą-
dzona przez wnio-
skodawcę na zał. 
dodatkowym 
 

3 Działania aktywizujące lokalne społeczności oraz przyczyniające się 
do integracji społecznej. 
(Projekt ma przyczynić się do aktywizacji i integracji lokalnej spo-
łeczności i przedsiębiorców. Zakłada szeroki zakres działań na terenie 
całego LGD. Zadania zaplanowane w ramach operacji polegają na 
współpracy na rożnych płaszczyznach.) 
 
0 pkt – Nie 
10 pkt – Tak  

2 

Opis z projektu / 
Informacja sporzą-
dzona przez wnio-
skodawcę na zał. 
dodatkowym 
 

4 Trwałość efektu/efektów realizacji projektu 
(Projekt ma potencjał do zapoczątkowania zmiany wizerunku obszaru 
LGD, nie jest wydarzeniem jednorazowym, a efekty projektu będą 
utrzymywane i wykorzystywane przez LGD w przyszłości) 
 
0 pkt – brak informacji w opisie  
10 pkt – opis trwałości efektów realizacji projektu po jego zakończe-
niu 

2 

Opis z projektu / 
Informacja sporzą-
dzona przez wnio-
skodawcę na zał. 
dodatkowym 
 



5 Komplementarność opisu projektu 
(Opisu projektu musi zawierać: strategię utworzenia i wdrażania mar-
ki region; przemyślany i spójny plan działań; realne i mierzalne efekty 
projektu i wskaźniki produktu oraz rezultatu) 
 
0 pkt – nie spełnia warunki komplementarności 
10 pkt – spełnia warunki komplementarności 

1 

Opis z projektu / 
Informacja sporzą-
dzona przez wnio-
skodawcę na zał. 
dodatkowym 
 

6 Realność budżetu. 
(Budżet został przygotowany w oparciu o zasadę konkurencyjności, 
jest przejrzysty i rzetelny, przede wszystkim nie racjonalny dla danego 
rynku, zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji projek-
tu, spełnia wymogi efektywnego zarządzania finansami, 
uwzględnia koszty poparte stosownymi dokumentami, prawi-
dłowo zaplanowany i opracowany z zachowaniem należytej 
staranności– lub racjonalność, efektywność, oraz zachowanie 
zasady efektywnego zarządzania finansami 
 
0 pkt – nie spełnia powyższych warunków 
5 pkt – spełnia powyższych warunków 

1 

Informacja z projektu  
 

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 50 pkt. Średnia ważona median ocen x zawiera się w przedziale<0,00 – 
8,50>, przy czym aby otrzymać dofinansowaniewnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 6,00 
Warunek ustalono, zakładając że w ramach najważniejszych kryteriów (o wadze 3 lub 2) przyznano 5 pkt (minimalna 
ocena większa od 0): 
- kryt. 1 – 5 pkt, 
- kryt. 2 – 5 pkt, 
- kryt. 3 – 10 pkt, 
- kryt. 4 – 10 pkt 
W sytuacji gdy pozostałym kryteriom odpowiada ocena minimalna (łącznie z 0), x = 6,00 
Ważne: 
Powyższe kalkulacje zastosowano wyłącznie do ustalenia progu minimalnego, który musi zostać osiągnięty, aby operacja 
została wybrana do dofinansowania.  
Osiągnięcie minimalnej, różnej od 0 liczby punktów dla najważniejszych kryteriów nie jest wymogiem. 

 

4. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji 

 
1. Kryteria wyboru do poszczególnych operacji zostały opracowane przez Zarząd LGD na 

podstawie diagnozy i analizy SWOT i skonsultowane z grupą roboczą oraz lokalną spo-
łecznością za pomocą strony internetowej LGD. Szczegółowe wytyczne, na podstawie, 
których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR. Dla każdego kryterium ustalono mi-
nimalny próg punktowy, jaki musi spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do finanso-
wania. Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, które muszą być spełnio-
ne, ważnymi z punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi z 
analizy SWOT i diagnozy obszaru.  

2. Zmiana kryteriów w żadnym wypadku nie jest możliwa od ogłoszenia o naborze wnio-
sków do zakończenia procedury oceny wniosków. 

3. Kryteria uchwalane są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie LGD – Partner-
stwo Izerskie i do jego wyłącznych kompetencji należy również zmiana kryteriów. 

4. O zmianę kryteriów mogą wnioskować: 
a) Zarząd Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie z własnej inicjatywy 
b) Członkowie Rady Programowej (Wniosek z posiedzenia) 

5. Wniosek o zmianę kryteriów musi zawierać uzasadnienie. Wnioskodawca ma obowiązek 
uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Zarząd za pośrednictwem Biura i strony inter-



netowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl poddaje do konsultacji społecznych zmienione 
kryteria wyboru operacji. Uwzględniając konsultacje zarząd wydaje opinię i przedstawia 
ją na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

6. Zmiana kryteriów związanych ze zmianami przepisów krajowych nie wymaga poddania  
konsultacjom społecznym.  

7. Biuro Stowarzyszenia przygotowuje Karty oceny z uwzględnieniem nowych kryteriów 
oraz z uzasadnieniem. Przekazuję do akceptacji Instytucji Wdrażającej. 

8. Po akceptacji Samorządu Województwa Biuro wprowadza karty do aplikacji, a kryteriom 
nie aktualnym nadaje status ,,archiwalne”.  

9. Zmienione kryteria obowiązują od dnia akceptacji Instytucji Wdrażającej.  


